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Grafisk profil
Vad är en grafisk profil?
En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur
tryckt och elektronisk information ska se ut. Den
grafiska profilen består av tre huvudelement.
 • Logotyp
 • Färg
 • Typografi

Varför har Falu Tank en grafisk profil?
Den grafiska profilen ger Falu Tanks trycksaker en tydlig och lätt 
identifierbar avsändare. Den grafiska profilen skapar också förut-
sättningar för en konsekvent och enhetligt utseende på allt från 
brevpapper och fakturor till visitkort och webbsidor.

Hur ska den grafiska manualen användas?
Den grafiska manualen är ett hjälpmedel för att följa
och upprätthålla den grafiska profilen. Den visar hur
logotypen ser ut och hur den ska användas.
Manualen visar också vilka typsnitt och vilken färg
som ska användas i produktionen av trycksaker.
Manualen ska användas vid all produktion av material
med Falu Tank som avsändare.
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Logotyp
Logotypen består av två enheter: symbolen ”tanken” och ordbilden 
FALU TANK.

Logotypen skall alltid framträda klart och tydligt och får inte an-
vändas intill andra symboler, logotyper eller liknande. Logotypen 
har en unik form, där det inbördes förhållandet mellan symbol och 
namn är fast. Den får alltså inte ändras annat än i storlek.

Symbolen kan förekomma ensam som ett dekorativt element men 
aldrig som avsändare av ett budskap. FALU TANK får endast före-
komma ihop med symbolen.

De inbördes storlekarna på symbol och text.

Typsnitt i logotypen är Eurotype Regular..
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Färg logotyp mot mörk bakgrund (vit och Falu Tank blå)

Enfärgad (vit) logotyp mot mörk bakgrund

Svartvit

Färg
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Färg
Falu Tanks officiella färg är den blå kulör som finns i symbolen 
”tanken”. Den blå färgen betecknas i trycksammanhang med PMS 
2757, vilket översatt till fyrfärgstryck (CMYK) motsvaras av 100% 
cyan, 82% magenta 0% gul och 30% svart.

PMS 2757

 

100%  CYAN
   82%  MAGENTA
      0%  GUL
   30%  SVART

 6  RÖD
53  GRÖN
122  BLÅ

003366
(webbsäker)

09347A

PMS-färger använder du när du bara ska 
trycka enstaka färger. PMS står för 
Pantone Matching System och är ett sätt att 
exakt bestämma tryckfärger där beteck-
ningen refererar till ett recept på tryck-
färgsblandning. Begreppen PMS-färg och 
dekorfärg används synonymt.

RGB (röd, grön, blå) är färgsystemet som 
används på färg skärmar. RGB har en del-
vis större färgrymd än CMYK vilket gör 
att vissa färger inte kan över sättas mellan 
de olika systemen.

Hexadecimala färger används för att defi-
niera färg på webb sidor. De blandas enligt 
RGB där varje par tecken står för en nyans. 
Den undre raden anger den webbsäkra 
nyansen och den övre raden en mer exakt 
översättning av Falu Tanks färg. Webbsäkra 
färger kan återges på de flesta skärmar.

CMYK används vid fyrfärgstryck. CMYK-
färgerna kallas ibland även processfärger 
och definitionen gäller för Europaskalan. 
Bokstäverna står för de fyra tryckfärgerna 
som genom rastrering blandas till rätt färg.  
C står för cyan (ljusblå), M är magenta (ro-
salila),  Y yellow (gul) och K black (svart).
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Typografi
Typsnittet i själva logotypen heter Eurotype Regular och får inte 
bytas ut eller på annat sätt ändras.

För att förstärka Falu Tanks identitet används en enhetlig typografi 
i trycksaker. Två typsnitt med olika karaktär används. 
Adobe Garamond och Myriad. 

Adobe Garamond är en klassisk antikva och används framför allt i 
brödtext.

Myriad används företrädsvis i rubriker, diagram och tabeller, blan-
ketter samt kortare texter.

Adobe Garamond
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Myriad
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
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Visitkort
Visitkortet finns i ett stående utförande. Önskas tvåspråkiga visit-
kort trycks korten dubbelsidigt med ett språk på var sida.
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Faktura

OBS! Ej skala 1:1
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Brevpapper

OBS! Ej skala 1:1
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Trycksaker
Trycksakerna ska följa den grafiska profilen så att det
tydligt framgår att Falu Tank är avsändare.

Logotypen ska alltid finnas med. För att förstärka
Falu Tanks identitet används en enhetlig typografi
i trycksaker. Två typsnitt med olika karaktär
används. Adobe Garamond och Myriad.


